
AX-7540 - Návod na obsluhu - pyrometer

1. Úvod

Toto zariadenie umožňuje bezpečné, rýchle a bezdotykové meranie povrchovej teploty rôznych predmetov,
ktoré sú príliš horúce, prípadne ktoré sa nachádzajú v ťažko dostupných alebo nebezpečných miestach.
Skladá sa z optiky, fotoelektrického senzora, zosilňovača signálu, spracúvajúceho obvodu a LCD displeja.
Optika zberá infračervené žiarenie vyžarované daným objektom a sústreďuje ho na fotoelektrickom sen-
zore. Senzor mení energiu žiarenia na elektrický signál. Elektrický signál sa následne po prechode cez
zosilňovač a spracúvajúci obvod zobrazuje na LCD displeji.

2. Príslušenstvo

Otvorte obal, vytiahnite z neho zariadenie a skontrolujte nasledujúce príslušenstvo:
1. Návod na obsluhu - 1 kus
Ak niektorý z prvkov balenia chýba, prípadne ak je poškodený, obráťte sa, prosím, na distribútora zariade-
nia.

3. Upozornenia a poznámky

3.1. Upozornenie:
Aby nedochádzalo k situáciám, v ktorých hrozí nebezpečenstvo úrazu, dodržujte nasledujúce pokyny:
1) Laserom nikdy nemierte priamo alebo prostredníctvom odrazových plôch aj nepriamo smerom na oči.
2) Zariadenie neumožňuje meranie teploty cez priezračné plochy, napríklad cez sklo alebo plast. Zmeria
vtedy teplotu týchto priezračných materiálov.
3) Para, prach, dym a iné nečistoty môžu znižovať presnosť meracieho prístroja, a to najmä tým, že zacláňajú
optiku zariadenia.

3.2. Poznámky:
Pyrometer chráňte pred nasledujúcimi vplyvmi:
1) Elektromagnetické pole generované oblúkom zváračky, indukčnými ohrievačmi.



2) Tepelný šok (spôsobený náhlou alebo značnou zmenou teploty prostredia. Pred meraním počkajte 30
minút, kým sa teplota zariadenia nevyrovná novej teplote).
3) Zariadenie nenechávajte na alebo v blízkosti predmetov s vysokou teplotou.

4. Pomer vzdialenosti a veľkosti škvrny

1. Pri meraní venujte pozornosť pomeru vzdialenosti k veľkosti škvrny. S rastúcou vzdialenosťou od pred-
metu (D) sa zväčšuje aj veľkosť škvrny (S) na meranom povrchu.
Pomer vzdialenosti k veľkosti škvrny tohto zariadenia je 50:1.
Toto zariadenie je vybavené laserom, ktorý umožňuje presné mierenie.
2. Zorné pole: Uistite sa, že plocha meraného povrchu je väčšia ako je rozmer škvrny tohto zariadenia. Čím
je plocha meraného povrchu menšia, tým menšia musí byť pri meraní aj vzdialenosť medzi zariadením a
povrchom. Ak je presnosť merania kľúčová, zaistite, aby bola plocha meraného povrchu minimálne dvakrát
väčšia ako plocha škvrny tohto meracieho zariadenia.

5. Emisivita

Väčšina organických látok ako aj maľované alebo oxidované povrchy sa vyznačujú Emisivita na úrovni
okolo 0,95 (implicitné prednastavená hodnota v zariadení). Nepresné hodnoty môžu byť spôsobené mera-
ním lesklých alebo leštených kovových povrchov. Pre kompenzáciu tejto chyby treba zmeniť nastavenie
emisivity zariadenia alebo prekryť meraný povrch maskovacou páskou, prípadne čiernou matnou farbou.
Teplotu pásky alebo farby je možné merať až vtedy, keď sa ich teplota a teplota povrchu, na ktorom sa
nachádzajú, vyrovnajú.



Materiál----- Emisivita
Hliník ----- 0,30
Azbest ----- 0,95
Asfalt ----- 0,95
Bazalt ----- 0,70
Mosadz ----- 0,50
Tehla ----- 0.90
Uhlie ----- 0,85
Keramika ----- 0,95
Betón ----- 0,95
Meď ----- 0,95
Špina ----- 0,94
Mrazené potraviny ----- 0,90
Horúce potraviny ----- 0,93
Sklo (kachlička) ----- 0,85
Ľad ----- 0,98
Irán ----- 0,70
Olovo ----- 0,50
Vápenec ----- 0,98
Olej ----- 0,94
Farba ----- 0,93
Papier ----- 0,95
Plast ----- 0,95
Guma ----- 0,95
Piesok ----- 0,90
Koža ----- 0,98
Sneh ----- 0,90
Oceľ ----- 0,80
Tkanina ----- 0,94
Voda ----- 0,93
Drevo ----- 0,94

6. Obsluha

1. Rýchle meranie:
1) Otvorte priestor pre batériu a správnym spôsobom doňho vložte batériu 9V.
2) Stlačením spúšte zariadenie zapnite.



3) Pomocou lasera namierte zariadenie na meraný povrch a stlačte spúšť (ak laserové ukazovátko nepotre-
bujete, môžete ho vypnúť). Na LCD displeji sa po pustení tlačidla spúšte zobrazí nameraná teplota povrchu.
2. Hľadanie horúceho miesta (hot spot)
Po stlačení tlačidla spúšte presúvajte pyrometer systematicky pozdĺž meraného povrchu smerom hore a
dole, až kým nenájdete horúce miesto. Viď obrázok nižšie.



7. LCD displej

1. LCD displej
a: výsledok merania
b: meracia jednotka
c: symbol informujúci o zapnutom laseri
d: symbol informujúci o zapnutom podsvietení
e: symbol napájania z batérie
f: symbol skenovania
g: symbol režimu podržania nameranej hodnoty na displeji
h: symbol pracovného režimu
i: symbol emisivity
j: symbol alarmu nízkej teploty
k: symbol alarmu vysokej teploty
l: displej asistenta teploty



8. Tlačidlá a iné prvky zariadenia

(1) Spúšť: Po stlačení spúšte sa zariadenie zapne/vypne, obraz sa na displeji objaví po 1,5 sekunde, následne
sa zobrazí nameraná teplota. Stlačte a podržte spúšť, na obrazovke sa zobrazí blikajúci symbol ”SCAN”.
Keď tlačidlo spúšte pustíte, na displeji sa zobrazí symbol ”HOLD” a zobrazovaná hodnota sa podrží na
displeji. Ak chcete pokračovať v meraní, stlačte tlačidlo spúšte ešte raz. Hodnota sa bude zobrazovať na
displeji okolo 20 sekúnd, pričom po 20 sekundách nečinnosti sa napájanie zariadenia automaticky odpojí.
(2) Tlačidlo podsvietenia: Stlačením spúšte zapnite napájanie zariadenia a následne stlačte toto tlačidlo
pre zapnutie podsvietenia. Opätovným stlačením tlačidla sa podsvietenie vypne.
(3) Tlačidlo laserového ukazovátka: Stlačením spúšte zapnite napájanie zariadenia a následne stlačte toto
tlačidlo pre zapnutie laserového ukazovátka. Opätovným stlačením tlačidla sa laserové ukazovátko vypne.
(4) Tlačidlo Celzius / Fahrenheit: Stlačením spúšte zapnite napájanie zariadenia a následne stlačte toto
tlačidlo pre zobrazenie teploty.
(5) Funkčné tlačidlá:
1Krátko stlačte tlačidlo “MODE”, na LCD displeji budú blikať symboly MAX-AVG-MIN-DIF-LAL-HAL;
a. MAX: meranie maximálnej teploty
b. AVG: meranie priemernej teploty
c. MIN: meranie minimálnej teploty
d. DIF: Zariadenie prepočítava rozdiely medzi hodnotou DIF a aktuálne nameranou hodnotou.
2Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo ”MODE” a následne ho krátko stlačte. Na LCD displeji začnú
blikať symboly ε-LAL-HAL;
(Zariadenie je vybavené funkciou pamäte, vždy po zapnutí sa automaticky vyberie tá istá meracia funkcia)
a. ε: tlačidlami �/� nastavte emisivitu v rozsahu od 0,10 do 1,00, stlačením tlačidla “MODE” hodnotu po-
tvrďte.



b. LAL: alarm nízkej teploty -- po zvolení LAL stlačte krátko tlačidlá �/�, ak chcete hodnotu teploty meniť
pomaly, prípadne tieto tlačidlá podržte dlhšie, ak chcete hodnotu teploty meniť rýchlejšie. Hodnotu po-
tvrďte stlačením a podržaním tlačidla ”MODE”; Ak bude nameraná teplota nižšia ako nastavená hodnota
alarmu, na LCD displeji sa zobrazí príslušný symbol a zaznie zvuk bzučiaka.
c. HAL: alarm vysokej teploty -- po zvolení LAL stlačte krátko tlačidlá �/�, ak chcete hodnotu teploty meniť
pomaly, prípadne tieto tlačidlá podržte dlhšie, ak chcete hodnotu teploty meniť rýchlejšie. Hodnotu po-
tvrďte stlačením a podržaním tlačidla ”MODE”; Ak bude nameraná teplota vyššia ako nastavená hodnota
alarmu, na LCD displeji sa zobrazí príslušný symbol a zaznie zvuk bzučiaka.
(7) Oblasť displeja
(8) Oblasť vyžarovania laserového svetla
(9) Nálepka
(10) Kryt priestoru pre batériu: otvorte, ak chcete vymeniť batériu.

9. Špecifikácie

Presnosť: ±(% hodnoty)
Pracovná teplota: 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) presnosť nie je zaručená
Teplota skladovania: -20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)
Relatívna vlhkosť: 10 - 95% (bez kondenzácie)
Hmotnosť / rozmery: 270 g (s batériou); 141 x 200 x 60 mm
Napájanie: Batéria 9V (nie je súčasťou balenia)
Teplotný rozsah ///// -50℃ ~ 1150℃ (-58°F ~ 2102°F)
Pomer vzdialenosti a veľkosti škvrny ///// 50:1
Emisivita ///// 0,10 ~ 1,00 nastaviteľná (implicitne nastavená hodnota 0,95)
Presnosť ///// - 50℃ ~ 0℃ (- 58°F ~ 32°F) - ±3℃/±5°F; (vyššia hodnota) 0℃ ~ 100℃ (32°F ~ 212°F) -
±1,5℃/±2,7°F; 100℃ ~ 1150℃ (212°F ~ 2102°F) - ±1,5%
Rozlíšenie ///// 0,1℃/°F
Doba odozvy///// <250 ms
Displej s dvojitým rozsahom ///// √
Hodnota MAX/MIN ///// √
D-hodnota / Priemerná hodnota ///// √
Alarm vysokej / nízkej teploty ///// √
Nastavenie ℃/°F ///// √
Vypnutie laserového ukazovátka ///// √
Podržanie hodnoty na displeji ///// √
Podsvietenie ///// √



Automatické vypnutie napájania ///// √
Indikátor vybitia batérie ///// √
Spektrálna odozva ///// 8 um ~ 14 um

10. Údržba

OBVODY ZARIADENIA NIJAK NEUPRAVUJTE
1. Zariadenie nevystavujte účinkom vody, prachu a nedovoľte, aby spadlo.
2. Zariadenie neskladujte, ani ho nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou a relatívnou vlhkosťou, v
horľavom alebo výbušnom prostredí, prípadne v blízkosti silných elektromagnetických polí.
3. Čistenie šošovky: Voľné nečistoty jednoducho sfúknite pomocou stlačeného vzduchu. Zvyšné nečistoty
jemne odstráňte navlhčeným vatovým tampónom. Vatový tampón môže byť navlhčený vodou. Čistenie
krytu: kryt zariadenia čistite vlhkou handričkou/hubkou namočenou v jemnom čistiacom prostriedku.
4. Ak zariadenie neplánujete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

11. Opravy

V prípade, ak zariadenie prestane fungovať, niektoré jednoduché problémy môžete vyriešiť postupujúc
podľa nižšie uvedených pokynov. Ak zariadenie aj naďalej nefunguje správne, obráťte sa, prosím, na nás.
Porucha //// Riešenie
Na LCD displeji sa nezobrazuje žiadna hodnota //// �Zapnite napájanie zariadenia
�Vymeňte batériu”
Na displeji sa zobrazuje symbol vybitej batérie //// �Vymeňte batériu
Laserové ukazovátko nefunguje //// �Zapnite laserové ukazovátko
Veľká chyba merania //// �Vymeňte batériu


